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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I  

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ROŹWIENICKIEJ 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

 
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić 

drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe) 
 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

imię  drugie imię  

nazwisko  

PESEL            

data urodzenia  miejsce urodzenia  

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/ 

OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon komórkowy  adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa firmy  

adres firmy  

telefon kontaktowy  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon komórkowy  adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa firmy  

adres firmy  

telefon kontaktowy  
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KRYTERIA PRZYJĘĆ 

(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 
1.  Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej miejscowości gdzie 

znajduje się szkoła 

 

Dane potwierdza dyrektor przedszkola 

 

2.  Kandydat, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej                   

o przyjęcie do której ubiega się kandydat 

 

Dane potwierdza dyrektor szkoły 

 

 

 

INFORMACJE O DZIECKU 

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole podstawowej: 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 
 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).  

2. Administratorami danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są 

dyrektorzy szkół wybranych przez Państwa  w procesie rekrutacji. 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

1. Oświadczam,  iż wszystkie podane w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

…………………………………………    ………………………………………… 

 (podpis matki/opiekuna prawego)                                      (podpis ojca/opiekuna prawego)                                                                                                                                           

 
 

 

2. Oświadczam, iż zostały mi przekazane wszystkie informacje wynikające z art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i   Rady   (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie   swobodnego   przepływu   

takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy   95/46/WE  z   dnia   27 kwietnia 2016 r. („RODO”). 

 

 

…………………………………………    ………………………………………… 

 (podpis matki/opiekuna prawego)                                             (podpis ojca/opiekuna prawego)                                                                                                                                           

 

 

…………………………………………………… 

miejscowość, data 


